Sommerskole i ledelse – Pilotprosjekt 2014
For studenter ved de medisinske fakultetene i Norge
IUC – Inter University Centre Dubrovnik, Kroatia
10. – 16. august 2014
Bakgrunn og innhold
De fire medisinske fakultetene i Norge ønsker å gi studenter med en særlig interesse for
ledelse et tilbud gjennom en «sommerskole i ledelse». Skolen planlegges gjennomført som en
pilot i 2014, og vil da strekke seg over en uke. Gjennom å kombinere oversiktsforelesninger
med aktivt arbeide med case er hensikten å gi deltakerne mulighet til å fordype seg i
problemstillinger det er mindre rom for å dekke i det ordinære studieforløpet. Samtidig vil
skolen fungere som en møteplass for studenter fra de fire fakultetene som deler interesse for
ledelse i helsevesenet. Tema som dekkes er:
i)
helsetjenestens mål, verdier og rammer
ii)
klinisk ledelse
iii)
pasientsikkerhet og kvalitet
iv)
prioriteringer, økonomi og etikk
v)
ledelse og profesjon
Ved fullført kurs vil studentene ha en grundigere forståelse for de utfordringer, muligheter,
dilemmaer og begrensninger som ligger i ledelse på ulike nivå.
Målgruppe
Studenter som starter på 5. og 6. år av medisinstudiet høsten 2014 og som er interessert i å
lære mer om ledelse i helsetjenesten og etablere nettverk med andre studenter med
tilsvarende interesse. Det tas opp inntil 5 studenter fra hvert fakultet.
Kursbevis
Deltakelse på kurset dokumenteres med kursbevis utstedt av de fire fakultetene. Det
avholdes ikke eksamen og det gis ikke studiepoeng. Kursbevis forutsetter deltakelse under
hele sommerskolen.
Kursledelse og forelesere
Lokal kursleder vil være adm.dir. ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tor Ingebrigtsen.
Ingebrigtsen er dr.med. fra UiT og professor i nevrokirurgi. Han har vært direktør ved UNN siden
2007 og har deltatt i den nasjonale arbeidsgruppen som har utviklet piloten for den nasjonale
sommerskolen i ledelse.
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I tillegg til kursleder vil det være en administrativ plassansvarlig fra NTNU tilstede under hele
sommerskolen. Denne vil bidra til praktisk tilrettelegging og kursavvikling.
Forelesere under sommerskolen vil være ulike fagpersoner med kompetanse og erfaring
innen helseledelse, helsepolitikk, helseøkonomi, organisering i helsesektoren, klinisk ledelse,
kvalitet- og pasientsikkerhetsarbeid, etikk og prioritering i helsetjenesten. Deltakerne vil få
endelig program primo mai måned.
Praktiske opplysninger
Kurset avholdes i perioden 10. – 16. august ved Inter University Centre Dubrovnik i Kroatia
(iuc.hr). Deltakerne må være på plass ved hotellet kvelden søndag 10. august. Kurset starter
mandag morgen og avsluttes fredag kveld, med hjemreise lørdag 16. august. Deltakerne
overnatter på Hotel Kompas Dubrovnik.
Kursdeltakelse, overnatting og frokost, lunsj og middag inngår i kurset og dekkes av de
medisinske fakultetene. Andre kostander dekker deltakerne selv. I tillegg utbetales det et
reisestipend på NOK 2.000,- til hver deltaker, som bidrag til å dekke reisekostnader.
Dersom en deltaker uteblir fra kurset uten gyldig grunn (legeattest) vil reisestipend bli krevd
tilbakebetalt.
Egenandel reise
Hver kursdeltaker er selv ansvarlig for å bestille og betale reise tur/retur kursstedet. Deltakerne
mottar et reisestipend på NOK 2.000,- fra eget fakultet. Eventuell reiseforsikring er også den
enkelte deltakers ansvar.
Opptak
Opptakskrav: Dokumentert erfaring fra engasjement/verv/lederfunksjon i studentdemokratiet,
faglige råd/styrer/utvalg på universitetet eller relevante organisasjoner. Dette dokumenteres
med attest/bekreftelse og referanseperson.

Søknad: Skrives på fastlagt web-skjema:

https://survey.medisin.ntnu.no/machform/view.php?id=39110
Eller les QR-koden for å gå direkte til søknadsskjemaet:
Søknadsfrist: 15. april 2014.
Vurdering: Skjønnsmessig vurdering av lokal opptakskomité ved det
enkelte fakultet. I vurderingen vektlegges motivasjon, interesse,
erfaring og personlig egnethet. Ved behov kan det bli aktuelt å gjennomføre intervju med
utvalgte søkere. Inntil fem søkere fra hvert fakultet kan delta.
Avgjørelse: Søkere får tilbakemelding innen 7. mai 2014.
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